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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΛΙΑ – ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΟΚΑΤΌΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

  Στις 1-9-2015 το προεδρείο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ηπείρου με 
5σέλιδη ανακοίνωσή του (βλέπε σχετικά στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.), επιχειρεί με ασύστολα 
ψεύδη και προβοκατόρικες μεθοδεύσεις, την κατασυκοφάντηση της Ε.Α.Κ.Π. όπως έχει πράξει 
κατά καιρούς και στο παρελθόν, με ανεπιτυχή όμως αποτελέσματα. 

  Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δείχνει την αδυναμία τους να αντιπαρατεθούν πάνω στις θέσεις - 
προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. για τα σοβαρά και οξυμμένα εργασιακά μας προβλήματα. Καταφεύγουν 
σε επιθέσεις – συκοφαντίες κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. Παρόλα αυτά εμείς θα απαντήσουμε 
και σε αυτό το επίπεδο της χαμηλής επιχειρηματολογίας, για να μην θεωρηθεί ως τυχόν 
αδυναμία μας.  

  Τα ψεύδη και οι συκοφαντίες που περιλαμβάνονται στο κατάπτυστο από συνδικαλιστικής 
απόψεως, κατασκεύασμα τους προεδρείου της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου, καταδεικνύονται περίτρανα 
από τα παρακάτω γεγονότα: 

 Η παράταξη της Ε.Α.Κ.Π. στην Ήπειρο δεν έλαβε ποτέ γνώση, για το περιεχόμενο της 
επιστολής του προεδρείου της Ένωσης, πριν από την αποστολή της προς την Ομοσπονδία. 
Ποτέ δεν έχει σταλεί προς την Ε.Α.Κ.Π. κείμενο του προεδρείου που είναι προς δημοσίευση. 
Μόνο στις περιπτώσεις που το κείμενο συντασσόταν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η Ε.Α.Κ.Π. εφόσον συμφωνούσε, τότε μόνο πραγματοποιούσε και τις 
παρεμβάσεις της. Στην προκειμένη περίπτωση κάτι τέτοιο δεν έγινε και εάν επιμένουν για το 
αντίθετο, ας παρουσιάσουν τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης.  

 Επίσης η Ε.Α.Κ.Π. Ηπείρου διαφώνησε και διαχώρισε τη θέση της, ως προς την απόδοση 
ευθυνών για τις καταστρατηγήσεις των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, 
αποκλειστικά και μόνο σε ορισμένους ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς και όχι προς 
τους πραγματικούς υπαίτιους, την κυβέρνηση με την πολιτική της και τη φυσική ηγεσία.  

 Διαφώνησε δηλαδή η Ε.Α.Κ.Π. Ηπείρου στην νέα προσπάθεια του προεδρείου να 
απενοχοποιήσει για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση, όπως έπραττε και κατά το παρελθόν και 
να παραπλανήσει τους συναδέλφους ότι για την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους 
ευθύνονται μόνο κάποιοι αξιωματικοί, αλλά και ορισμένοι συνάδελφοι άλλων περιφερειών 
τους οποίους το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ Ηπείρου, δεν δίστασε να κατηγορήσει ξεδιάντροπα.  

 Επιπλέον, το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου επιχείρησε να παρακάμψει και να 
συγκαλύψει τις μεγάλες ευθύνες που φέρει το προεδρείο της Ομοσπονδίας, γιατί με την 
πλήρη αδράνειά του σε αγωνιστικό επίπεδο, προσέφερε μεγάλη βοήθεια στην κυβέρνηση 
και τη φυσική ηγεσία σε ότι αφορά την περαιτέρω απαξίωση και αμφισβήτηση των 
δικαιωμάτων μας. Γι αυτό και στην επιστολή τους ρίχνουν την κύρια ευθύνη στον νομικό 
σύμβουλο της Ομοσπονδίας. 

 Ξεχνάει μήπως το προεδρείο της Ένωσης Ηπείρου, ότι στο προεδρείο της Ομοσπονδίας που 
αποτελείται από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ., της Προοδευτικής 
Αδέσμευτης Κίνησης Πυροσβεστών (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) και της Συμμαχίας Πυροσβεστών, 
συμμετέχει εκπρόσωπός τους που εκλέχτηκε από την περιφέρεια Ηπείρου και έχει τη θέση 
του Αναπληρωτή Οργανωτικού Γραμματέα; 

 Ξεχνάει μήπως το προεδρείο της Ένωσης Ηπείρου, ότι σε όλα τα συνέδρια της 
Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα στο τελευταίο εκλογαπολογιστικό συνέδριο, οι ίδιοι δεν ήταν 
που ψήφισαν και στήριξαν στο σύνολό τους το προεδρείο της Ομοσπονδίας; Άρα ποιους 
υποτίθεται ότι καταγγέλλουν, εάν τους καταγγέλλουν όπως λένε, τους εαυτούς τους; 
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 Γι αυτό και προσπαθούν να καλύψουν τη συμβιβαστική στάση της Ομοσπονδίας, επειδή 
έχουν συμβάλλει και με το παραπάνω, στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων αρνητικών για 
τα συμφέροντα των εργαζόμενων συσχετισμών. 

 Λέει ψέματα το προεδρείο της Ένωσης Ηπείρου, ότι η Ε.Α.Κ.Π. δεν κατήγγειλε τις 
καταστρατηγήσεις δικαιωμάτων των συναδέλφων στην Ήπειρο (βλέπε χαρακτηριστικά στην 
ιστοσελίδα μας, την ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π. στις 19-6-2015 για τις συνθήκες εργασίας 
στην πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Χαλκιδική). 

 Όπως ψεύδεται και για το θέμα της επιλογής του δικηγόρου της Ένωσης, γιατί η θέση της 
Ε.Α.Κ.Π. Ηπείρου, ήταν ότι η επιλογή θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με την περίπτωση και 
την υπόθεση και ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής του δικαστηρίου, ώστε να μην υπάρχει 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του σωματείου. 

 Σε ότι αφορά το θέμα των κινητοποιήσεων, η θέση της Ε.Α.Κ.Π. για κινητοποιήσεις σε 
πανελλαδικό επίπεδο και ιδιαίτερα μέσα στην αντιπυρική περίοδο, για το σύνολο των 
προβλημάτων των πυροσβεστών, κατατίθεται ανελλιπώς σε όλα τα συνέδρια της 
Ομοσπονδίας. 

 Ξεχνάει μήπως το προεδρείο της Ένωσης Ηπείρου, ότι τα μέλη του που συμμετέχουν στα 
συνέδρια της Ομοσπονδίας, ψηφίζουν ΟΧΙ στις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. για κινητοποιήσεις; 
Πως είναι δυνατόν, να λένε όχι στις κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο και να 
υποτίθεται ότι προτείνουν κινητοποιήσεις σε τοπικό επίπεδο; 

 Έχουν μάλιστα οι κύριοι αυτοί την απαίτηση, να τους είχαμε «προσκαλέσει» στη 
διαμαρτυρία που πραγματοποιήσαμε τον περασμένο Ιούλιο στο Υπουργείο, όταν και τα μέλη 
του προεδρείου τους που συμμετέχουν στα συνέδρια και ο εκπρόσωπός τους στο προεδρείο 
της Ομοσπονδίας, ψηφίζουν καθαρά και ξάστερα ένα χαρακτηριστικότατο ΟΧΙ στις 
κινητοποιήσεις. 

  Έτσι λοιπόν φτάνουν στο σημείο να κατηγορήσουν, χωρίς ίχνος ντροπής την Ε.Α.Κ.Π. ότι 
αρνείται να συμμετάσχει σε κινητοποιήσεις σε τοπικό επίπεδο στην Ήπειρο. Εάν ήταν έτσι τα 
πράγματα, τότε εύλογα προκύπτει και το ερώτημα το οποίο καλείτε να απαντήσει το προεδρείο 
προς τους συναδέλφους: Γιατί δεν πραγματοποιεί τις κινητοποιήσεις που υποτίθεται ότι 
προτείνει σε τοπικό επίπεδο, από τη στιγμή που έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο Διοικητικό 
Συμβούλιο;  

  Γιατί απλούστατα δεν έχει καμιά διάθεση ούτε για αγώνα, ούτε για περιοδείες στις υπηρεσίες, 
ούτε για ενημέρωση των συναδέλφων. Τους ξενίζει το γεγονός ότι η Ε.Α.Κ.Π.  πραγματοποιεί 
περιοδείες και στην περιφέρεια Ηπείρου και σε υπηρεσίες σε όλη τη χώρα ανελλιπώς τα 
τελευταία δέκα χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει με μεγαλύτερη ένταση το επόμενο 
διάστημα, που θα ενισχυθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η λεηλασία στο εισόδημα και στα δικαιώματα 
των εργαζομένων.  

  Τους πονάει πραγματικά το γεγονός, ότι η Ε.Α.Κ.Π. καταφέρνει να περιοδεύει σε όλη τη χώρα 
με δικούς της πόρους που προέρχονται όντως από το υστέρημα των μελών της και άλλων 
συναδέλφων εν ενεργεία και αποστράτων, αλλά ακόμα και μέλη άλλων συνδικαλιστικών 
παρατάξεων του Π.Σ., που συνέδραμαν ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της παράταξης για 
οικονομική ενίσχυση, αναγνωρίζοντας τη δράση μας. Κυρίως όμως τους πονάει ότι η Ε.Α.Κ.Π. 
πραγματοποιεί μόνη της κινητοποιήσεις στην Αθήνα (όπως ήταν η κινητοποίηση για την 
ψευτοαναδιοργάνωση του Π.Σ. που παρότι είχε «προσκληθεί» και το σωματείο Ηπείρου, δεν 
συμμετείχε στην κινητοποίηση με απόφαση του προεδρείου, που έγραψε στα παλιά του τα 
παπούτσια, ακόμα και απόφαση του ομώνυμου Διοικητικού Συμβουλίου).  

  Τους ενοχλεί λοιπόν ότι η Ε.Α.Κ.Π. διοργανώνει περιοδείες, ημερίδες, δημιουργεί και 
διαχειρίζεται ιστοσελίδα με την ανιδιοτελή προσφορά των μελών της, αλλά κυρίως διοργανώνει 
μόνη της και κινητοποιήσεις, όταν οι ίδιοι ως προεδρείο της Ένωσης Ηπείρου, αλλά και η 
παράταξη που στήριξαν και που αποτελεί την πρώτη δύναμη στο προεδρείο της Ομοσπονδίας 
(Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.), είναι εντελώς ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ. 

  Άλλωστε τη «δράση» του προεδρείου της Ένωσης Ηπείρου, την έχουν καταλάβει πολύ καλά 
αρκετοί συνάδελφοι, που στηρίζουν σταθερά και αταλάντευτα όλα αυτά τα χρόνια την 
παράταξη της Ε.Α.Κ.Π. στην Ήπειρο.  



  Αυτό είναι τελικά το πρόβλημα και το ζητούμενο για το προεδρείο της Ένωσης Ηπείρου, η 
ενίσχυση της δράσης της Ε.Α.Κ.Π. στην περιοχή, αλλά και πανελλαδικά, την οποία προσπαθεί 
λυσσαλέα να αναχαιτίσει και όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα και σε μεγαλύτερο βαθμό. 
Και αυτή η προσπάθειά τους θα πέσει στο κενό και θα πάρουν την ανάλογη απάντηση από τους 
συναδέλφους στην Ήπειρο. 

  Φοβούνται την αντιπαράθεση με την Ε.Α.Κ.Π. και τις θέσεις της, δεν θέλουν να ακούγονται οι 
προτάσεις μας, γι αυτό και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου τον Ιούλιο του 
2012, αρνήθηκε το προεδρείο την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. Ηπείρου για την απομαγνητοφώνηση 
και την πλήρη - αναλυτική καταγραφή και διατύπωση των πρακτικών όλων των Συμβουλίων 
και στη συνέχεια την κοινοποίησή τους προς τους συναδέλφους. Επιχειρούν με την επιλεκτική 
καταγραφή των πρακτικών, να αλλοιώσουν τις τοποθετήσεις και τις θέσεις της παράταξης μας. 
Οι μεθοδεύσεις τους έχουν αποτύχει πλήρως, ενώ η Ε.Α.Κ.Π. Ηπείρου δεν έχει υπογράψει ούτε 
και έχει επικυρώσει πρακτικά, που διαστρεβλώνουν τις θέσεις της και τα διαλαμβανόμενα στα 
Δ.Σ. 

  Το αποκορύφωμα της χυδαιότητας όμως στην ανακοίνωση του προεδρείου της Ένωσης 
Ηπείρου, είναι η επιχείρηση συκοφάντησης ακόμη και του πρώην επικεφαλής της Ε.Α.Κ.Π. 
στην Ομοσπονδία, με χαλκευμένα και ψεύτικα στοιχεία, όταν το σύνολο των συναδέλφων της 
χώρας και όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις του χώρου μας, έχουν εκφράσει την αναγνώριση 
στη συνεπή - αγωνιστική του προσφορά στο συνδικαλιστικό κίνημα του Πυροσβεστικού 
Σώματος και στην ανιδιοτελή στάση που κράτησε καθ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, 
στο πλευρό των συναδέλφων και με την ίδια στάση συνεχίζει να αγωνίζεται και σήμερα για το 
δίκιο των εργαζομένων και του λαού μας. 

  Όπως και οι ψευδείς και ανυπόστατες κατηγορίες, κατά του μέλους της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής 
Ελλάδας, που πηγάζουν στην ουσία από το γεγονός ότι με ενέργειές του υπερασπίστηκε τα 
εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων του για την παράνομη περικοπή ρεπό, σε όσες 
περιπτώσεις του καταγγέλθηκαν, με αποτέλεσμα να ανακληθούν αρκετές παράνομες περικοπές 
ημερήσιων αναπαύσεων. Όσον αφορά τα περί εφαρμογής του Π.Δ. 93/2014 βάση του οποίου 
γίνονται μετακινήσεις προσωπικού, συστήνουμε στο προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου να ανατρέξει 
στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. για να «ενημερωθεί» και για τις παρεμβάσεις της παράταξης στη 
Δυτική Ελλάδα για τις μετακινήσεις, αλλά και για την αδράνεια του προεδρείου της ομώνυμης 
Ένωσης, για το συγκεκριμένο θέμα.  

  Επίσης επιχειρείται η πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, όταν κατηγορούν την 
Ε.Α.Κ.Π. ότι στην κινητοποίηση στην Αθήνα για το ωράριο εργασίας, εκμεταλλεύτηκε την 
αγανάκτηση των συναδέλφων που πήγαν να διαμαρτυρηθούν στο Αρχηγείο Π.Σ., αποκρύπτοντας 
έντεχνα το γεγονός ότι η Ε.Α.Κ.Π. ήταν η μοναδική παράταξη που απέτρεψε εκατοντάδες 
συναδέλφους από ενέργειες που θα αμαύρωναν τη συγκεκριμένη κινητοποίηση, όταν όλες οι 
υπόλοιπες παρατάξεις και τα προεδρεία των συνδικαλιστικών οργάνων του χώρου μας, 
συμπεριλαμβανομένου και αυτό της Ένωσης Ηπείρου, έτρεχαν άρον - άρον να επιβιβαστούν 
στα λεωφορεία της επιστροφής και απειλούσαν τα μέλη της Ε.Α.Κ.Π. αλλά και αρκετούς 
συναδέλφους, ότι θα τους παρατούσαν στην Αθήνα.  

  Σχετικά με την αναφορά στην οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας, που περιλαμβάνεται 
στην ανακοίνωση του σωματείου Ηπείρου, θα θυμίσουμε ότι η Ε.Α.Κ.Π. ήταν αυτή που πάντα 
έβαζε ζήτημα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων της Ομοσπονδίας και παρά τις 
διαπιστωμένες υπερβάσεις που αναφερόταν στα συνέδρια, ήταν η μόνη παράταξη που με τη 
συνδρομή και ορισμένων πρωτοβάθμιων ενώσεων, πίεζε και απαιτούσε από την πλειοψηφία της 
Ομοσπονδίας να υπάρχει σωστή διαχείριση και τα χρήματα του ταμείου της να πηγαίνουν 
αποκλειστικά για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Θα θυμίσουμε επίσης 
ότι όπου η Ε.Α.Κ.Π. είχε το προεδρείο σε πρωτοβάθμια ένωση (όπως για παράδειγμα στη 
Στερεά Ελλάδα), δημοσίευε τους ισολογισμούς εσόδων - εξόδων κάθε έτους προς όλα τα μέλη 
της, αλλά και προς όλους τους συναδέλφους της χώρας μέσω της ιστοσελίδας μας, σε αντίθεση 
με άλλες ενώσεις που όχι μόνο δεν δημοσιεύουν τους ισολογισμούς τους και δεν ενημερώνουν τα 
μέλη τους (όπως έπραξε και το προεδρείο της Ένωσης Ηπείρου στην τελευταία Γενική 
Συνέλευση του σωματείου), αλλά δεν τους φέρνουν υπόψη ούτε για έγκριση, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο.       

  Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για τα υπόλοιπα ψεύδη που εκτοξεύουν τα μέλη του  
προεδρείου της Ένωσης Ηπείρου, σχετικά με τα οδοιπορικά έξοδα και τις περιοδείες στην 
περιφέρεια Ηπείρου, που δήθεν τις αρνείται η Ε.Α.Κ.Π., όπως και για τις πανελλαδικές 



περιοδείες της παράταξης, καθώς και για την περιοδεία που ψευδώς αναφέρεται ότι 
πραγματοποιήθηκε οδικώς στην Κρήτη, ενώ αντίθετα, είχαν χρησιμοποιηθεί τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, απαιτούμε να απαντήσουν παρουσιάζοντας στοιχεία που θα αποδεικνύουν όσα 
αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, διαφορετικά θα επιβεβαιώσουν για ακόμη μια φορά τον ήδη 
κατοχυρωμένο, εδώ και πολλά χρόνια τίτλο τους, αυτόν του αισχρού συκοφάντη.  

  Σε ότι αφορά τη στήριξη της Ε.Α.Κ.Π. στο πλαίσιο δράσης του Πανεργατικού Αγωνιστικού 
Μετώπου, το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου με τη συγκεκριμένη ανακοίνωσή του, διαχέει όλο 
το μίσος που τρέφει για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και τους αγώνες του, το κίνημα που 
δεν διαχωρίζει τους εργαζόμενους σε ιδιωτικούς και σε δημοσίους υπαλλήλους, το κίνημα που 
ενώνει όλους τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες και όλους τους ανθρώπους 
του μόχθου, ενάντια στους εκμεταλλευτές τους και στις πολιτικές που ακολουθούν όλες οι 
αντιλαϊκές κυβερνήσεις, τις πολιτικές που στηρίζει και το προεδρείο της Ένωσης Ηπείρου, το 
προεδρείο της Ομοσπονδίας και το σύνολο σχεδόν των πρωτοβάθμιών σωματείων του χώρου 
μας, φέρνοντας μεγάλη ευθύνη για τις δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις που 
αντιμετωπίζουμε και που θα ενταθούν στο επόμενο διάστημα. 

  Τάσσονται με τις ενέργειές τους στο πλευρό των ξεπουλημένων συνδικαλιστικών ηγεσιών της 
άτυπης συνομοσπονδίας των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και της ανύπαρκτης Γ.Σ.Ε.Ε. και της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που χωρίς τη συναίνεση και την ανοχή τους ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ 
ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ σε βάρος μας. 

  Η θέση των πυροσβεστών είναι δίπλα σε αγωνιστές και όχι σε αυτούς που βάζουν πλάτη και 
συμβάλλουν στο πέρασμα των πολιτικών των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
θάβουν τα δικαιώματά μας, προκειμένου να προστατευτούν τα κέρδη μιας χούφτας ντόπιων 
και ξένων εκμεταλλευτών.   

  Ζητάμε από το προεδρείο της Ομοσπονδίας, να πάρει επίσημα θέση για όλα τα ανυπόστατα 
και συκοφαντικά που αναφέρει το προεδρείο της Ένωσης Ηπείρου, που εκτός από την παράταξη 
της Ε.Α.Κ.Π. γενικότερα, επιχειρούν να εκθέσουν και συναδέλφους μας, που η δράση τους έχει 
αναγνωριστεί από τους εργαζόμενους στο Π.Σ., αλλά και από τα εκάστοτε προεδρεία της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  

  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι σας καλούμε με τη στάση σας, με τον αγώνα σας και με τη 
μαζική συσπείρωση σας στο διεκδικητικό πλαίσιο που προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. να δώσετε την 
κατάλληλη απάντηση, απομονώνοντας παράλληλα όλους αυτούς που χρόνια τώρα υπονομεύουν 
το ρόλο μας και την υπόστασή μας ως εργαζόμενοι, όπως και τη δυναμική παρουσία μας στους 
δίκαιους αγώνες του λαού μας. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 


